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Anotace  

Tato bakalářská práce se zabývá ekologickými problémy Ostravského regionu. 

V úvodu je obsažena stručná fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika kraje. 

Vlastní práce se skládá ze čtyř kapitol. První kapitola je věnována historii Ostravska 

především z pohledu rozvoje průmyslu, a tím souvisejících ekologických problémů. Druhá 

kapitola se zabývá hlavními ekologickými problémy Ostravska – znečištěním ovzduší, 

kvalitou vody, odpady, dopravou a starými ekologickými zátěži. Třetí kapitola je zaměřena 

na roli státu v řešení ekologických problémů Ostravska – environmentální politiku, její 

nástroje a konkrétní opatření aplikovaná na zájmový region. Čtvrtá kapitola hodnotí 

současný stav životního prostředí Ostravska (slabá místa, silná místa, příležitosti, hrozby) a 

nastiňuje, jakými cestami by se zde v blízké budoucnosti mohla péče o životní prostředí na 

Ostravsku ubírat. 
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Annotation 

This bachelor thesis deals with environmental problems of the Ostrava region. In 

the introduction, there is a short geographical and socioeconomic characteristic of the 

Moravian-Silesian region. The work itself consists of four chapters. The first chapter is 

devoted to the history of Ostrava especially in terms of industrial development, and related 

environmental problems. The second chapter is devoted to the main environmental 

problems of the Ostrava region – air pollution, water quality, waste, transport and old 

environmental loads. The third chapter focuses on the role of the state in the solving of 

environmental problems of the Ostrava region – environmental policy, environmental 

policy instruments and specific measures applied to the region of interest. The fourth 

chapter of the work assesses the current state of the Ostrava environment (weaknesses, 

strengths, opportunities, threats) and outlines, what ways will be used to care for the 

environment of the Ostrava region in the near future. 
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Úvod 

Moravskoslezský kraj leží na severovýchodě České republiky (ČR). Na severu a 

východě hraničí s Polskem, na jihovýchodě se Slovenskem. Po geografické stránce se 

jedná o velice rozmanitý region. Ze západu je lemován horským masívem Hrubého 

Jeseníku, který postupně přechází do Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. Střední část 

kraje tvoří hustě osídlený nížinatý terén Opavské nížiny, Ostravské pánve a Moravské 

brány. Směrem na jihovýchod krajina opět získává horský charakter a kulminuje hřbety 

Beskyd. Příhraniční charakter kraje poskytuje možnosti efektivní spolupráce ve výrobní 

sféře, rozvoji infrastruktury, v ochraně životního prostředí, v kulturně-vzdělávací činnosti a 

především v oblasti turistického ruchu. Za tímto účelem působí na území kraje 4 

euroregiony – Beskydy, Praděd, Silesia a Těšínské Slezsko (Charakteristika 

Moravskoslezského kraje, 2013 [online]).   

Rozloha 5 427 km
2
 řadí Moravskoslezský kraj mezi kraji ČR na 6. místo, v počtu 

obyvatel (1,2 mil.) mu náleží místo 3. Kraj je vymezen okresy – Bruntál, Frýdek-Místek, 

Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava-město. Více než polovinu území kraje zaujímá 

zemědělská půda, na dalších více než 35 % se rozprostírají lesní pozemky. Kromě 

přírodního bohatství se v kraji vyskytují bohaté zásoby nerostných surovin – černé uhlí, 

zemní plyn, vápenec, žula, mramor, břidlice, sádrovec, štěrkopísky, písky a cihlářské jíly. 

Převážná většina území Moravskoslezského kraje náleží do úmoří Baltského moře, pouze z 

části Nízkého Jeseníku a okresu Nový Jičín odtéká voda do moře Černého. 

Nejvýznamnějším vodním tokem je Odra a její přítoky Opava, Ostravice a Olše, která tvoří 

hranici s Polskem. Hlavními zdroji pitné vody jsou vodárenské nádrže Šance a Morávka v 

Moravskoslezských Beskydech a Kružberk v Nízkém Jeseníku (Charakteristika 

Moravskoslezského kraje, 2013 [online]).   

Moravskoslezský kraj se od 19. století řadí mezi nejvýznamnější průmyslové 

oblasti střední Evropy. Centrem oblasti je ostravsko-karvinská pánev, jejíž industrializace 

byla úzce spjata s využíváním místního nerostného bohatství (především kvalitního 

koksovatelného uhlí) a navazujícím rozvojem těžkého průmyslu a hutnictví. Kraj 

v současnosti představuje celostátní centrum hutní výroby a je zde soustředěna i těžba 

prakticky celé produkce černého uhlí. Vedle odvětví těžkého průmyslu se v kraji dále 
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prosazuje výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody, výroba dopravních prostředků a 

chemický a farmaceutický průmysl. S orientací na tradiční odvětví průmyslu jsou však 

dnes spojeny nemalé problémy související s restrukturalizací tohoto regionu, s řešením 

sociálních problémů zejména spojených s výší nezaměstnanosti (Stav životního prostředí v 

Moravskoslezském kraji v roce 2009, 2011 [online]). 

Jméno kraje je v posledních letech často skloňováno v souvislosti se znečištěním 

životního prostředí. Kvalita životního prostředí je však v rámci jednotlivých oblastí kraje 

rozdílná, což je dáno odlišným přírodním charakterem a ekonomickým vývojem. 

Nejzávažnější dopady na životní prostředí se koncentrují ve střední a severovýchodní části 

kraje (Ostravsko, Karvinsko, Třinecko). Na druhé straně jsou součástí Moravskoslezského 

kraje také místa s významnými a cennými přírodními zvláštnostmi, jež jsou chráněny v 

rámci tří chráněných krajinných oblastí (Beskydy, Jeseníky, Poodří) a 151 maloplošných 

chráněných území (Charakteristika Moravskoslezského kraje, 2013 [online]).  
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1. Vznik a vývoj Ostravy 

První zmínku o Ostravě (dnes Moravské Ostravě) nalézáme v listině olomouckého 

biskupa Bruna ze Schauenburku z roku 1267. V jeho závěti se poprvé objevují jména měst 

a moravských obcí. Jde o jediný přímý doklad z tohoto období. Statut města získala 

Ostrava mezi lety 1267 – 1279. Město bylo vybudováno německými kolonisty, v sídle 

staré slovanské osady v blízkosti brodu řeky Ostravice, která spojovala významné 

obchodní cesty z Opavy do Těšína a Krakova. Těšínsko bylo až do roku 1328 součásti 

polského knížectví (odtud označení Polská Ostrava). Základ slova Ostrava vychází z názvu 

řeky Ostravice, dříve Ostrá. (Ekologie Ostravy, 2006 [online]). 

Nejdůležitějším mezníkem vývoje Moravské Ostravy bylo období průmyslové 

revoluce, při které došlo k velké proměně okolní krajiny a vzhledu města. Rozvoj 

průmyslu v  letech 1820 až 1880, který byl podnícen objevem zásoby černého uhlí. Avšak 

zpočátku byl tento objev nedoceněn, který učinil zřejmě klímkovický mlynář Jan Augustin 

v údolí Burňa na Slezské Ostravě v roce 1763. Dolovat zde začal až František J. Wilczek 

v roce 1787 (Jiřík, 1993). 

Zásadním zlomem v poptávce po uhlí, bylo vybudování Rudolfovy hutě (dnes 

Vítkovické železárny) ve Vítkovicích roku 1828, což představovalo počátek průmyslového 

boomu v regionu, spojený následně se vznikem Třineckých železáren, rozvojem hornictví 

a hutnictví (Navrátil, 2007). 

Další podstatnou věcí ovlivňující rozvoj průmyslu byla výstavba železniční trati 

mezi hlavním městem, Vídní a Krakovem. V roce 1847 se zprovoznila Ferdinandova dráha 

a v dalších několika letech vznikla v Ostravském regionu hustá síť tzv. báňských drah. 

Rozkvět průmyslu vyvolal i nárůst obyvatelstva. Počet obyvatel v Moravské Ostravě vzrost 

z 1700 v roce 1830 na téměř 15000 v roce 1880. V roce 1900 se tento počet z trojnásobil 

(Ekologie Ostravy, 2006 [online]). 

Stavební vývoj v této době byl velmi chaotický, nahodilý, podřízený potřebám 

prosperujících podniků. Bylo možné vedle sebe nalézt měšťanské domy, obchody, dílny a 

mezi nimi pastviny, pole či hospodářská stavení. Město se potýkalo také s jinými problémy 

například (alkoholismem, kriminalitou a silným znečišťováním průmyslovou výrobou). 

Majitelé šachet se nepodřizovali žádné legislativě, město bylo ničeno poddolováním a 
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zakládáním hald, což vedlo k devastaci krajiny. Teprve roku 1898 se obecní 

představenstvo pokusilo vnést určité zákony, které měly vnést určitý řád (Navrátil, 2007) 

Po rozpadu Rakousko – uherské monarchie a vzniku ČSR byla Moravská Ostrava 

významným průmyslovým, obchodním a dopravním centrem. Avšak 1. sv. válka veškerý 

stavební rozvoj zbrzdila, vznikaly pouze průmyslové provozy. V roce 1924 byla 

dokončena jednání o sloučení Moravské Ostravy s okolními obcemi, došlo ke vzniku tzv. 

Velké Ostravy. Bylo sloučeno celkem sedm samostatných obcí a měst: Moravská Ostrava, 

Vítkovice, Přívoz, Mariánské Hory, Hrabůvka, Nová Ves a Zábřeh nad Odrou (Kolektiv 

autorů, 2007). 

V této době již Ostrava měla velkoměstský charakter, žilo zde kolem 100 000 

obyvatel. Vznikaly nové rezidence, banky, obchody či pojišťovny. V roce 1930 byla 

otevřena Nová radnice, největší budova v tehdejší ČSR. Rozvíjel se i kulturní život, ve 

městě byla založena knihovna, vystavěn dům umění. Růst města zabrzdila až světová 

hospodářská krize v roce 1929 (Sucháček, 2005). 

Po 2. sv. válce došlo k dalšímu rozvoji Ostravy, v této době se Československo 

orientovalo výhradně na rozvoj hornictví, ocelářství a dalších odvětví těžkého průmyslu, 

jehož centrem byla právě Ostrava. Právem byla Ostrava v této době označována jako 

ocelové srdce republiky. V roce 1945 získala Ostrava statut vysokoškolského města, po 

přeložení Vysoké školy báňské z Příbrami.  

Po únorovém převratu v roce 1948 byl kladen ještě větší důraz na těžký průmysl, 

především šlo o produkci surového železa. Vítkovické železárny však takovému tempu 

nestačily, a proto v roce 1949 začala výstavba nového průmyslového komplexu Nová Huť 

v Ostravě Kunčicích. To zapříčinilo masový narůst obyvatelstva a pracovních sil do 

Ostravy a okolí. Došlo také k vybudování mnoha sídlišť, například: Poruba, Zábřeh, 

Výškovice, Dubina (Krzyžanková, 2012 [online]). 

Po Sametové revoluci v roce 1989 se stala Ostrava statutárním městem v čele 

s primátorem, městskou radou a zastupitelstvem. V důsledku restrukturalizace průmyslu 

došlo k razantnímu utlumení důlní činnosti. Poslední vozík uhlí byl vyvezen v červnu roku 

1994 z jámy Odra v Přívoze, a tímto byla ukončena více než dvě století trvající důlní 

činnosti na Ostravsku. Vítkovické vysoké pece vyhasly v roce 1998. Ve Vítkovicích se od 
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té doby zaměřili na strojírenskou výrobu a ocelářství se začalo soustředit do Nové huti 

(Dlouhý, 2001). 

Současnost Ostravska  

Navzdory tomu, že z Ostravska mizí postupně všechny komíny, ruší se průmyslové 

podniky, tak i přes to, krajina v tomto kraji zůstává ve velké devastaci. Těžba nerostných 

surovin a převaha těžkého průmyslu měla za následek narušení ekologické rovnováhy, 

degradaci a devastaci krajiny. I proto je Ostravsku přiřazovaná „ikona“ černého kraje. 

 K ekologickým problémům se v Ostravském regionu v posledních letech přidal i 

ekonomický úpadek, doprovázený deformací sociální struktury, potažmo snižováním 

pracovních stavů, což se projevuje především vysokou nezaměstnanosti (Pletnická a Kuda, 

2004). 
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2. Hlavní ekologické problémy Ostravského regionu 

Ostravský region patří mezi nejzatíženější oblasti v ČR a to i přesto, že od počátku 

90. let 20. století dochází k podstatnému zlepšení stavu životního prostředí vlivem poklesu 

průmyslové výroby, používání šetrnějších technologií a značným investicím do 

ekologických opatření. Příčiny tohoto stavu leží v minulosti, kdy v důsledku prudkého 

průmyslového „boomu“ nezohledňujícího principy trvale udržitelného rozvoje došlo 

k závažnému znečištění de facto všech složky životního prostředí. Jako nejzávažnější se 

jeví kontaminace půdy a podzemních vod v důsledku průmyslové činnosti, důlní poklesy a 

znečištění povrchových vod a ovzduší (Charakteristika Moravskoslezského kraje, 2013 

[online]). 

V současné době obsahuje právní nauka požadavky směřující k předcházení vzniku 

ekologických zátěží. Nicméně ty staré dosud existují a představují závažný problém, jak 

kontaminaci odstranit (Jančářová, 2008). 

2.1 Ovzduší 

Jak vyplývá z obrázku 1, v Moravskoslezském kraji je produkován nejvyšší podíl 

emisí oxidu uhelnatého (CO) a druhý nejvyšší podíl oxidu siřičitého (SO2), tuhých 

znečišťujících látek (TZL) a těkavých organických sloučenin (VOC) v rámci ČR.

 

Obrázek 1 Podíl krajů na celkových emisích hlavních znečišťujících látek v ČR v roce 2009 (%) 

Zdroj: Stav životního prostředí v jednotlivých krajích ČR v roce 2009, 2011  
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Vzhledem k ostatním oblastem ČR se zde projevuje specifické zastoupení podílů 

jednotlivých kategorií zdrojů emisí TZL – nejvyšší podíl mají velké zdroje znečišťování 

(téměř třetina produkce za celou ČR) následované malými a mobilními zdroji. Největšími 

znečišťovateli v roce 2010 byly provozovna Arcelor Mittal Ostrava a.s. (831 597 kg PM10), 

Provoz 46- Teplárna, Arcellor Mittal Energy Ostrava s.r.o. (102 109 kg) a Koksovna 

Svoboda, OKD, OKK, a.s. (Rámec konkurenceschopnosti a východiska predikce 

budoucího vývoje identifikovaných klíčových faktorů konkurenceschopnosti Ostravy na 

období 2012 – 2020, 2012 [online]).  

Výpis hlavních zdrojů z Integrovaného registru znečišťování životního prostředí 

(dále jen „IRZ“) v Moravskoslezském kraji obsahuje tabulka 1. 

Tabulka 1 Výpis hlavních zdrojů z IRZ v Moravskoslezském kraji, 2009  

Název organizace Emise do ovzduší Emise do vod Přenosy v odpadech 

ArcelorMittal Ostrava 

a.s. 

As, F a anorg. slouč., Cl a anorg. 

slouč., Cr, Cd, HCN, Cu, Pb, CO, 

CO2, NOx, SOx, PCDD+PCDF, 

PM10, PAU, Hg, Zn 

anthracen, N, 

fenoly, F, 

fluoranthen, Cd, 

Zn, kyanidy, Ni, 

Pb, PAH, Hg 

As, Cr, Cd, Cu, Ni, 

Pb, PAH, Hg, Zn 

BorsodChem MCHZ, 

s.r.o. 

NH3, benzen, formaldehyd, N2O, 

NOx 

benzen, N, 

TOC, fenoly 
benzen, N, Cu 

ČEZ, a.s., Elektrárna 

Dětmarovice 

Cl a anorg. slouč., Ni, CO2, Nox, 

SOx, Hg 
F  

Dalkia Česká 

republika a.s., 

Elektrárna Třebovice 

F a anorg. slouč., Cl a anorg. 

slouč., CO2, NOx, SOx, PM10, Hg 
 

As, Cr, Cd, Cu, Ni, 

Pb, Hg, Zn 

Energetika Třinec, 

a.s., provozy Teplárny 

a Tepelná energetika 

F a anorg. slouč., Cl a anorg. 

slouč., Pb, CO2, NOx, SOx, 

PCDD+PCDF, PM10, PAH, Hg 

F, kyanidy, Ni, 

Pb, Zn 
Hg 

Třinecké železárny a.s. 

– provoz Třinec 

As, Cr, Cd, Cu, Pb, CO, CO2, 

NOx, SOx, PCDD+PCDF, PM10, 

PAH, Hg, Zn 

 

As, Pcelk., AOX, Cr, 

Cd, Cu, Ni, Pb,  Hg, 

PCDD+PCDF, PAH, 

Zn 
Pozn.: PCDD – polychlorované dibenzo-p-dioxiny, PCDF – polychlorované dibenzofurany, PAH – 

polycyklické aromatické uhlovodíky,  AOX – halogenované organické sloučeniny, TOC – celkový organický 

uhlík. 

Zdroj: Rámec konkurenceschopnosti a východiska predikce budoucího vývoje identifikovaných klíčových 

faktorů konkurenceschopnosti Ostravy na období 2012 – 2020, 2012  

 

Vzhledem k vysoké hustotě osídlení je významným zdrojem znečištění i lokální 

vytápění (Stav životního prostředí v jednotlivých krajích ČR – Porovnání krajů, 2009, 

2011 [online]). 
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Nejvýznamnější látkou ovlivňující kvalitu ovzduší je polétavý prach (particulate 

matter, PM), což je synonymum pro částice o velikosti několika mikrometrů (µm). Částice 

mají své specifické značení podle velikosti – např. PM10 označuje částice polétavého 

prachu o velikosti 10 µm. Mezi polétavým prachem nejvíce ohrožené skupiny obyvatelstva 

patří malé děti a těhotné ženy – dlouhodobě zvýšené imisní koncentrace polétavého prachu 

zvyšují riziko poškození zárodku (Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 

2011, 2012 [online]). 

Níže uvedený obrázek 2 zobrazuje korelace zdravotních ukazatelů s koncentrací 

polétavého prachu v ovzduší na základě výzkumu Krajské hygienické stanice 

Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. Hodnocena byla data za období 2001 až 

2010. 

 

Obrázek 2 korelace zdravotních ukazatelů s koncentrací polétavého prachu v ovzduší 

Zdroj: Rámec konkurenceschopnosti a východiska predikce budoucího vývoje identifikovaných klíčových 

faktorů konkurenceschopnosti Ostravy na období 2012 – 2020, 2012  

 

V roce 2011 se v Moravskoslezském kraji vyskytovaly stejně jako v předchozích 

letech v chladných obdobích roku déletrvající epizody nadlimitních denních koncentrací 
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částic PM10 (na nejvíce zatížených lokalitách Český Těšín a Karviná-ZÚ došlo v roce 2011 

k překročení hodnoty denního imisního limitu 50 µg.m
-3

 ve více než 120 dnech v roce), 

doprovázené zvýšenými koncentracemi dalších škodlivin. Výsledkem byly nadlimitní 

roční koncentrace suspendovaných částic PM10 a PM2,5, benzo(a)pyrenu a benzenu. V teplé 

polovině roku docházelo k občasnému překročení limitní maximální 8-hodinové 

koncentrace ozonu, počet překročení má ale snižující se tendenci.  

Opakovaně se vyskytly špičky nadlimitních krátkodobých koncentrací SO2 v 

souvislosti s likvidací staré ekologické zátěže v Ostravě. Nadlimitních denních hodnot SO2 

nad 125 µg.m
-3

 dosáhly v roce 2011 průměrné denní koncentrace na lokalitách v Ostravě-

Přívozu (denní maximum 660 µg.m
-3

), Fifejdách (408 µg.m
-3

) a Mariánských Horách (210 

µg.m
-3

), tedy na lokalitách nejbližších ke zdroji znečištění. Spolu s SO2 se v některých 

termínech objevovaly krátkodobě i výrazné špičky 1hodinových koncentrací benzenu – 

nadlimitní roční koncentrace benzenu byla v roce 2011 jako na jediné lokalitě v ČR 

naměřena v Ostravě-Přívozu (Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2011, 

2012 [online]).  

 

Obrázek 3 Počet dní s koncentracemi PM10 > 50 µg.m
-3 

v jednotlivých měsících včetně celkového počtu 

překročení, aglomerace Moravskoslezský kraj 

Zdroj: Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2011, 2013 

Významný vliv na imisní situaci na Ostravsku má rovněž znečištění ovzduší 

pocházející z Polska (Katovice) a Karvinska. S rostoucí teplotou vzduchu, rostoucí 
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hodnotou teplotního gradientu, rostoucí rychlostí větru a s rostoucím počtem dnů s 

prouděním z jihozápadu měsíční koncentrace uvedených škodlivin klesají. Naopak 

s rostoucí četností dnů s bezvětřím nebo dnů s prouděním ze severovýchodu průměrné 

koncentrace stoupají. Nejvyšší úroveň znečištění ovzduší je pro PM10 a SO2 ve dnech s 

prouděním ze severovýchodního kvadrantu na stanici Bohumín, tedy v návětří Ostravy. Z 

toho vyplývá, že úroveň znečištění ovzduší je na Ostravsku (v chladné polovině roku) v 

cca 10 % dnů výrazně ovlivňována zdroji emisí z Polska (Rámec konkurenceschopnosti a 

východiska predikce budoucího vývoje identifikovaných klíčových faktoru 

konkurenceschopnosti Ostravy na období 2012 – 2020, 2012, [online]). 

2.2 Vodstvo 

Jak vyplývá z mapy na obrázku 4, znečištění vodních toků v Moravskoslezském 

kraji v rámci ČR patří k průměrným (nejvíce znečištěny jsou vodní toky v Ústeckém, 

Středočeském a Královéhradeckém kraji), je zde však extrémně vysoké riziko kontaminace 

ze starých ekologických zátěží. Šetření zaměřené na jakost vodních toků 

v Moravskoslezském kraji realizoval v období 2008 – 2009 Výzkumný ústav 

vodohospodářský T. G. Masaryka (Stav životního prostředí v jednotlivých krajích ČR 

v roce 2009 – Moravskoslezský kraj, 2011, [online]). 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 Jakost vody v tocích ČR 2008 – 2009 

Pozn.: Mapa jakosti vody v tocích je sestavena na základě výsledného zatřídění jednotlivých profilů, které je 

dáno nejhorší třídou z následujících ukazatelů: biochemická spotřeba kyslíku pětidenní, chemická spotřeba 

kyslíku dichromanem, amoniakální dusík, dusičnanový dusík a celkový fosfor. Jedná se o profily původní 

státní sítě sledování jakosti vody v tocích, tzn. pouze vybrané profily na vodohospodářsky významných 

tocích, kde je dlouhodobě měřena jakost vod. 

Zdroj: Stav životního prostředí v jednotlivých krajích ČR – Porovnání krajů, 2009, 2011  
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Bylo hodnoceno celkem 28 profilů na vodních tocích Odra, Olše, Opava, Ostravice, 

Moravice, Hvozdnice, Jičínka, Lubina, Lučina, Olešná, Stonávka, Opavice a Černý potok. 

Sledovány byly pouze některé ukazatele skupiny A – „Obecné, fyzikální a chemické 

ukazatele“, a FKOLI, které patří do skupiny D – „Mikrobiologické a biologické 

ukazatele“. Při hodnocení jakosti vod v tocích Moravskoslezského kraje na základě ČSN 

75 7221 dle základní klasifikace ukazatelů, které byly uvažovány pro sestavení mapy 

jakosti vod, byly v daném období nejvíce znečištěny toky Hvozdnice, Jičínka a Lučina ve 

Slezské Ostravě vlivem IV. třídy v ukazateli Pcelk. Celkový fosfor (v některých případech 

spolu s BSK5 a CHSKCr) také ovlivnil zatřídění do III. třídy na dalších menších tocích – 

Černý potok, Lubina, Lučina, Olešná, z velkých toků na většině profilů Odry, Opavy a 

Olše. Z dalších sledovaných ukazatelů skupiny A byly nejhůře klasifikovány NL 105 ºC 

(V. třída v profilech Lučina -Slezská Ostrava a Odra-Svinov) a RL 105 ºC (V. třída v 

profilech Olše-Český Těšín a Olše-ústí). Nejlepší jakost (24 profilů klasifikováno I. třídou) 

byla v ukazateli rozpuštěný kyslík. FKOLI byly klasifikovány nejhůře III. třídou, a to na 

deseti profilech (Stav životního prostředí v jednotlivých krajích ČR v roce 2009 – 

Moravskoslezský kraj, 2011 [online]). 

 

Obrázek 5 Jakost vody v tocích Moravskoslezského kraje 2008 – 2009 

Pozn.: BSK5 – biochemická spotřeba kyslíku pětidenní, CHSKCr – chemická spotřeba kyslíku dichromanem, N-NH4+ – 

amoniakální dusík, N-NO3- – dusičnanový dusík, Pcelk. – celkový fosfor, NL 105 ºC – nerozpuštěné látky sušené, RL 105 

ºC – rozpuštěné látky sušené, FKOLI – termotolerantní koliformní bakterie 

Zdroj: Stav životního prostředí v jednotlivých krajích ČR v roce 2009 – Moravskoslezský kraj, 2011  
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Hlavními zdroji znečištění vodních toků Moravskoslezského kraje jsou dle IRZ 

(ohlašovací roky 2008 a 2009): Opava – IVAX Pharmaceuticals s.r.o., 

Moravskoslezské cukrovary, a.s., ČOV; Kopřivnice – Brose CZ spol. s r.o., KOMTERM, 

a.s.; Nošovice – Pivovar Radegast Nošovice; Frýdek-Místek – ArcelorMitall Frýdek-

Místek a.s., ČOV; Paskov – Biocel Paskov a.s., Ostrava – ArcelorMitall Ostrava a.s., 

BorsodChem MCHZ, s.r.o., ČEZ, a.s. – Teplárna Vítkovice, ČOV, Koksovna Jan Šverma, 

Koksovna Svoboda; Bohumín – BOCHEMIE a.s., ŽDB Group a.s.; Třinec – 

ENERGETIKA TŘINEC a.s., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.; Český Těšín – ČOV; 

Stonava – OKD, a.s., Důl ČSM; Orlová – OKD, a.s. – Důl Karviná, závod Lazy; Doubrava 

– OKD, a.s. – Důl Karviná, závod ČSA – lokalita Doubrava; Dětmarovice – ČEZ, a.s. – 

Elektrárna Dětmarovice; Karviná – OKD, a.s. – Důl Karviná, závod ČSA – lokalita Jan-

Karel (Stav životního prostředí v jednotlivých krajích ČR v roce 2009 – Moravskoslezský 

kraj, 2011 [online]). 

2.3 Odpady 

Moravskoslezský kraj patří společně s hlavním městem Prahou a krajem Ústeckým 

mezi kraje s nejvyšší produkcí odpadů na obyvatele v ČR. Jedná se o důsledek vysoké 

hustoty zalidnění a velkého množství průmyslových zařízení. Největší podíl materiálově 

využitých složek z komunálních odpadů tvoří papír a lepenka, plasty, kovy a biologicky 

rozložitelný odpad (Stav životního prostředí v jednotlivých krajích ČR – Porovnání krajů, 

2009, 2011 [online]). 
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Obrázek 6 Produkce odpadů na obyvatele v krajích ČR [kg/obyv], 2009 

Zdroj: Stav životního prostředí v jednotlivých krajích ČR – Porovnání krajů, 2009, 2011  

Struktura využívání odpadů Moravskoslezského kraje odpovídá celorepublikovému 

trendu. Síť sběrných míst a vybavení kontejnery na tříděný sběr využitelných odpadů je 

neustále zahušťována, což vede k postupnému zvyšování separace a využívání uvedených 

složek komunálního odpadu (Stav životního prostředí v jednotlivých krajích ČR v roce 

2009 – Moravskoslezský kraj, 2011 [online]). 

 

 

Obrázek 7 Vývoj produkce odpadů na obyvatele v Moravskoslezském kraji (kg/obyv.) 

Zdroj: Stav životního prostředí v jednotlivých krajích ČR v roce 2009 – Moravskoslezský kraj, 2011  

2.4 Doprava 

Na Ostravsku má v osobní a nákladní dopravě nejvyšší podíl na přepravních 

výkonech silniční doprava (Stav životního prostředí v jednotlivých krajích ČR – Porovnání 

krajů, 2009, 2011). Nejvyšší intenzity silniční dopravy jsou soustředěny do centra 

ostravské průmyslové pánve (Ostrava a její okolí) a na napojení Ostravy na zbytek státu, 

zejména jižním směrem na Nový Jičín a Lipník nad Bečvou, kde se pohybují okolo 20 tisíc 
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vozidel za den. Přestože míra automobilizace v Moravskoslezském kraji je po 

Olomouckém kraji druhá nejnižší v ČR (359 automobilů na 1 000 obyvatel v roce 2009), v 

kraji je registrováno cca 10 % (448,7 tisíc vozidel) z celkového počtu osobních automobilů 

registrovaných v ČR. Hustota sítě dopravních komunikací (silnic a železnic) se pohybuje 

okolo průměru za ČR. V roce 2009 bylo zprovozněno 25,7 km dálnice D1 (D47), celková 

délka dálniční sítě na území kraje činí 53,5 km. Moravskoslezský kraj je charakteristický 

rovněž velkými objemy nákladní dopravy a vyšším podílem železnice na přepravních 

objemech nákladní dopravy ve srovnání s ostatními kraji ČR (na mezikrajské přepravě se 

podílí 32,4 % a na vnitrokrajské 15,4 %), což souvisí jednak s jeho polohou na hlavním 

železničním koridororu, jednak se skutečností, že se jedná o významnou průmyslovou 

oblast (těžba surovin, zpracovatelský průmysl). V železniční osobní dopravě přes hranice 

kraje má kraj významné dopravní vztahy kromě sousedního Olomouckého kraje s krajem 

Jihomoravským (cca 950 tisíc osob ročně v součtu výjezdů a příjezdů) a s Prahou (Stav 

životního prostředí v jednotlivých krajích ČR – Moravskoslezský kraj, 2009, 2011 

[online]). 

Tabulka 2 Vývoj měrných emisí CO2, NOx, VOC a PM z motorové dopravy v Moravskoslezském kraji 

(kg/obyv.), 2005–2009  

Rok/Emise   CO2 NOx VOC PM 

2005 1 005 5,60 2,70 0,358 

2006 1 025 5,30 2,40 0,353 

2007 1 084 5,10 2,30 0,362 

2008 1 066 4,70 2,00 0,347 

2009 1 052 4,69 1,92 0,355 

Zdroj: Stav životního prostředí v jednotlivých krajích ČR v roce 2009 – Moravskoslezský kraj, 2011  

Emisní zátěž z dopravy v kraji je nerovnoměrná, nejvyšší je v Ostravsko-karvinské 

pánvi, kde tvoří cca 25 % celkových emisí (průmysl zhruba 50 %). Měrné emise z dopravy 

v na jednotku plochy jsou na úrovni celostátního průměru (pouze CO2 mírně 

nadprůměrné), emise na obyvatele nižší než představuje průměr ČR (Stav životního 

prostředí v jednotlivých krajích ČR – Moravskoslezský kraj, 2009, 2011 [online]). 
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Tabulka 3 Vývoj měrných emisí CO2, NOx a PM z motorové dopravy v krajích ČR (kg/obyv.) v roce 

2009 

kraj/emise CO2 NOx PM 

Praha 1237,6 3,99 0,253 

Středočeský 2842 13,75 1,075 

Jihočeský 1869,3 8,72 0,673 

Plzeňský 2329,7 11,56 0,913 

Karlovarský 1490,8 6,93 0,533 

Ústecký 1309,7 6,13 0,472 

Liberecký 1308,2 5,83 0,442 

Královéhradecký 1670,2 7,76 0,599 

Pardubický 1687,3 8,1 0,632 

Vysočina 2885,9 14,57 1,158 

Jihomoravský 1801,4 8,68 0,678 

Olomoucký 1314,8 6,08 0,467 

Moravskoslezský 1718,1 8,35 0,654 

Zlínský 1052 4,69 0,355 

Celkem 1737 58,07 0,636 

Zdroj: Stav životního prostředí v jednotlivých krajích ČR v roce 2009 – Porovnání krajů, 2011  

2.5 Staré ekologické zátěže 

Jedním z největších problému životního prostředí v Ostravě jsou staré ekologické 

zátěže (SEZ). Pojmem SEZ se rozumí závažná kontaminace horninového prostředí, 

podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s 

nebezpečnými látkami v minulosti. Zjištěnou kontaminaci lze považovat za starou 

ekologickou zátěž pouze v případě, že původce kontaminace neexistuje nebo není znám. 

Kontaminovaná místa mohou být rozmanitého charakteru – může se jednat o skládky 

odpadů, průmyslové a zemědělské areály, drobné provozovny, nezabezpečené sklady 

nebezpečných látek, bývalé vojenské základny, území postižená těžbou nerostných surovin 

nebo opuštěná a uzavřená úložiště těžebních odpadů (Staré ekologické zátěže, resp. 

kontaminovaná místa, 2013 [online]). 

Nejběžnějšími kontaminanty vyskytujícími se ve starých ekologických zátěžích, 

jsou: 

- ropné uhlovodíky (označení NEL nebo RU); 
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- chlorované uhlovodíky (označení ClU – dichloretheny, trichlorethen, 

tetrachlorethen, popř. vinylchlorid) původem z ředidel a odmašťovacích 

procesů; 

- uhlovodíky benzenové skupiny (označení BTEX - benzen, toluen, 

ethylbenzen, xyleny) – původ z dehtů, nátěrů a konzervačních prostředků; 

- polyaromatické uhlovodíky (označení PAU) - původ z dehtů, koksárenství 

a ropných produktů; 

- polychlorované bifenyly (označení PCB) - původ z náplní kondenzátorů a 

transformátorů; již se nepoužívají a indikují tak stáří zátěže; 

- dioxiny – původ z chemické výroby a spalování odpadů; 

- těžké kovy (především As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) – původ 

z pokovování, zpracování kovů a chemické výroby (Staré ekologické 

zátěže, 2012 [online]). 

Nejvýznamnější zátěží v Moravskoslezském kraji jsou skládky odpadu známé pod 

názvem laguny OSTRAMO. Skládku tvoří 4 laguny (R0 až R4). Skládka je v současnosti 

zaplněna odpadem z rafinérské výroby a stavebních sutí z demolic provozních budov 

(Rámec konkurenceschopnosti a východiska predikce budoucího vývoje identifikovaných 

klíčových faktorů konkurenceschopnosti Ostravy na období 2012 – 2020, 2012 [online]). 

Staré ekologické zátěže představují riziko kontaminace ostatních území a zabránění 

realizace revitalizačních projektu (Marada, 2011). 

Prvotní stupeň znalostí o SEZ představuje tzv. ekologický audit, který pořizovali 

nabyvatelé v rámci privatizace průmyslových objektů. Zaměřoval se na přítomnost SEZ, 

její druh, velikost a intenzitu. Podrobnější údaje pak poskytuje analýza rizika, zpracovaná 

na základě cíleného průzkumu, která má vyhodnotit škodlivost zátěže, riziko jejího šíření a 

stanovit nejvyšší přípustné koncentrace kontaminantů v daném prostředí. Na základě 

rozhodnutí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) pak jsou stanoveny tzv. sanační 

limity a zvolena optimální sanační technologie. Po ukončení sanace následuje postsanační 

monitoring, který ověřuje trvalé vyčištění lokality (Staré ekologické zátěže, 2012 [online]). 
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Existuje široké spektrum sanačních technologií, ne všechny jsou ovšem v 

podmínkách ČR aplikovatelné (Staré ekologické zátěže, 2012 [online]). 

Podle druhu sanovaného média lze sanační technologie dělit na: 

- Sanaci půd a horninového prostředí – odtěžení kontaminovaných vrstev a 

zasypání inertním materiálem. Kontaminovaný materiál se pak může na 

povrchu dále čistit (např. biodegradací ropných látek) nebo zůstat trvale 

uložen na skládce nebezpečných odpadů (Staré ekologické zátěže, 2012 

[online]). 

- Sanace podzemních vod – sanační čerpání. Čerpaná voda se různým 

způsobem čistí na povrchu (gravitační separací, stripováním, na aktivních 

filtrech apod.) a jako nezávadná vypouští zpět do horninového prostředí, 

popř. do toku nebo kanalizace (Staré ekologické zátěže, 2012 [online]). 

Podle místa aplikace lze sanační technologie dělit na: 

- ex-situ – jsou realizovány mimo oblast zásahu po separaci 

kontaminovaného média (např. odtěžení zeminy a sanace na 

dekontaminační ploše nebo odčerpání vody a likvidace na čistírně 

odpadních vod). 

- on-site – jsou realizovány v oblasti zásahu po předchozí separaci 

kontaminovaného media. 

- in-situ – jsou realizovány přímo v horninovém prostředí (Lens, 2005). 

2.6 Ostatní ekologické problémy 

Z dalších ekologických problémů Ostravska lze jmenovat např. expanzi ohrožených 

druhů rostlin, zejména podél vodních toků a okolí sídlišť (křídlatka, netýkavka žláznatá, 

bolševník velkolepý). Ne malý problém představuje kontaminace půdy a podzemních vod 

v průmyslových areálech v urbanizovaných územích, zabraňující jejich dalšímu využití. A 

v neposlední řadě jde o problémy týkající se: Rekultivace a zabezpečení skládek odpadů, 

absence vize ochrany životního prostředí jako příležitosti pro přiměřený růst hospodářství 

a rozvoj občanské společnosti, omezené využití půdy a podzemních vod v důsledku jejich 

kontaminace zemědělskou činností, nevyhovující způsob zneškodňování odpadů na úkor 
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omezování vzniku, případně využití a recyklace odpadů, trvalé riziko velkoplošných 

povodní z důvodů narušení retenční schopnosti krajiny a absence konkrétních opatření na 

její zvýšení (Ekologie Ostravy, 2006 [online]). 
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3. Role státu v řešení ekologických problémů 

Znečištění životního prostředí a výsledná ekologická nerovnováha jsou 

nežádoucími vedlejšími účinky rychlé industrializace a husté lidského osídlení (Kumar, 

2003). Nejen oblast Ostravska, ale i celý východoevropský region byly v minulosti 

poznamenán expanzí těžkého průmyslu, extrémně vysokou a neefektivní spotřebou energie 

a závažným znečištěním životního prostředí. Přestože po pádu komunistického režimu 

v roce 1989 se situace začala měnit k lepšímu (snížení produkce těžkého průmyslu, 

modernizace, investice do kontroly znečištění), některé obtížně řešitelné problémy 

přetrvávají do současnosti. Tyto problémy zahrnují „zděděné“ neefektivní využívání 

energie a zdevastované životní prostředí, jehož dlouhodobé znečišťování má za následek 

vysokou koncentraci chemikálií v půdě a sedimentech (Anderberg, 2000). 

3.1 Environmentální politika 

Dle Pandey (2007) je základním stavebním kamenem enviromentální 

politiky environmentální vzdělávání. To již ve vyspělých zemích expandovalo prakticky 

do všech úrovní školského systému (primárního, sekundárního i terciárního), 

v rozvojových zemích je však jeho úroveň stále velmi nízká. 

Environmentální politika nepředstavovala v 60. letech 20. století příliš důležité 

téma, z tohoto důvodu nebyla zakotvena ani v zakládajících smlouvách o Evropském 

hospodářském společenství (EHS). Status plnoprávné evropské politiky získala až 

zakotvením ve Smlouvě o Evropské unii, která byla podepsána v Maastrichtu dne 7. února 

1992 a vstoupila v platnost dne 1. listopadu 1993 (König, 2009). Maastrichtská smlouva 

rozšířila kompetence EU v řešení globálních ekologických problémů. K cílům politiky EU 

byla přidána podpora opatření na mezinárodní úrovni s cílem čelit regionálním a 

celosvětovým problémům životního prostředí (Bomberg, 1998). 

Dle Ministerstva životního prostředí České republiky (dále jen „MŽP“) představuje 

základní úkol politiky životního prostředí poskytování rámce a vodítka pro rozhodování a 

aktivity na mezinárodní, celostátní, krajské i místní úrovni, směřující k dosažení dalšího 

zlepšení kvality životního prostředí jako celku i stavu jeho složek a součástí. Politika 

životního prostředí se zaměřuje na uplatnění principů udržitelného rozvoje, na pokračování 

integrace hlediska životního prostředí do sektorových politik a na zvyšování ekonomické 
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efektivnosti a sociální přijatelnosti environmentálních programů, projektů a činností 

(Environmentální politika a nástroje, 2013 [online]). 

V ČR je strategickým programem environmentální politiky „Státní politika 

životního prostředí 2012 – 2020“ (dále jen „SPŽP“). Hlavním cílem SPŽP je zajistit zdravé 

a kvalitní životní prostředí pro občany žijící v ČR, výrazně přispět k efektivnímu využívání 

veškerých zdrojů a minimalizovat negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí, 

včetně dopadů přesahujících hranice státu a přispět tak k zlepšování kvality života v 

Evropě i celosvětově (Státní politika životního prostředí, 2013 [online]). 

SPŽP je zaměřena na tyto tematické oblasti: 

- ochranu a udržitelné využívání zdrojů včetně ochrany přírodních zdrojů, 

zajištění ochrany vod a zlepšování jejich stavu, předcházení vzniku 

odpadů, zajištění jejich maximálního využití a omezování jejich 

negativního vlivu na životní prostředí, ochranu a udržitelné využívání 

půdního a horninového prostředí (Státní politika životního prostředí, 2013 

[online]); 

- ochranu klimatu a zlepšení kvality ovzduší s cílem snižování emisí 

skleníkových plynů a omezování negativních dopadů změny klimatu na 

území ČR, snížení úrovně znečištění ovzduší a podpory efektivního a vůči 

přírodě šetrného využívání obnovitelných zdrojů energie a energetických 

úspor (Státní politika životního prostředí, 2013 [online]); 

- ochranu přírody a krajiny spočívající především v ochraně a posílení 

ekologických funkcí krajiny, zachování přírodních a krajinných hodnot a 

zlepšení kvality prostředí ve městech (Státní politika životního prostředí, 

2013 [online]); 

- bezpečné prostředí zahrnující jak předcházení následkům přírodních 

nebezpečí (povodně, sucha, svahové nestability apod.), tak i předcházení 

vzniku antropogenních rizik (Státní politika životního prostředí, 2013 

[online]). 

Vzhledem k enormnímu zatížení životního prostředí Moravskoslezského kraje 

existuje několik dokumentů zaměřených výhradně na tento region.  
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Jmenovat lze například: 

- Akční plán MŽP pro Moravskoslezský kraj z roku 2012, který se zaměřuje 

na postupné a systematického zlepšování kvality ovzduší v regionu; 

- Zprávu o způsobech řešení nevhodné situace z hlediska životního prostředí 

v Moravskoslezském kraji z roku 2010; 

- Zprávu o plnění opatření stanovených v rámci Programu ke zlepšení 

kvality ovzduší (PZKO) Moravskoslezského kraje z roku 2011; 

- Dobrovolné dohody mezi MŽP a významnými podniky 

v Moravskoslezském kraji; 

- Analýzu koncepcí Moravskoslezského kraje z roku 2011. 

3.2 Nástroje ochrany životního prostředí 

Wicke et Franke (1991) definují nástroje politiky životního prostředí jako 

instrumenty státu k prosazení cílů v oblasti životního prostředí. V praxi ekologické politiky 

jednotlivých zemích nalézt širokou paletu nástrojů, klasifikovatelných na základě různých 

hledisek: 

Podle postavení jednotlivých aktérů a jejich vzájemných vztahů lze vymezit 

následující přístupy k řešení problémů životního prostředí: 

1. Donucovací přístup – je postaven na nerovnovážném postavení dvou subjektů, státu 

(byrokracie) a znečišťovatelů, přičemž stát prosazuje cíle v oblasti životního 

prostředí (formulované politicky podle prosazení zájmů skupin jak znečišťovatelů, 

tak poškozených pomocí normativních (administrativních) nástrojů, tedy příkazů a 

zákazů. Lze k nim přiřadit i sankce, které (přestože se jedná o platbu) vycházejí z 

nerovnovážného postavení dvou subjektů hospodářské politiky a donucovanému 

subjektu neposkytují prostor pro jeho rozhodování. Představují pouze trest za 

nedodržení předepsané normy chování (Jílková, 2003). 

2. tržně orientovaný přístup – podstatou je snaha pomocí různých řešení simulovat 

působení trhu, což ovlivňovaným subjektům vytváří určitý prostor pro rozhodování 



Štefan Harenčák: Ekologické problémy Ostravského regionu 

2013  22 

podle jejich hledisek užitku a nákladů. Pro simulaci působení trhu existuje více 

řešení, jež se mohou významně odlišovat podle míry zásahů státu (Jílková, 2003). 

SPŽP v souladu se Šestým akčním programem EU pro životní prostředí specifikuje 

následující typy nástrojů: 

- normativní (administrativně-právní) nástroje jako soubor pravidel chování, 

upravujících vztahy mezi jednotlivými subjekty ve společnosti; 

- ekonomické a tržní nástroje (jako významný nástroj tohoto typu jsou 

uvedeny přímé a nepřímé podpory, dále též poplatky a daně); 

- dobrovolné nástroje a dohody; 

- informační nástroje (zdroje dat a informací o životním prostředí); 

- vzdělávací, výchovné a osvětové nástroje (Státní politika životního 

prostředí, 2013 [online]). 

V počátcích ovlivňování stavu životního prostředí pomocí politik se uplatňovaly 

prakticky výhradně nástroje normativní (též označované jako administrativní), založené na 

donucovací pravomoci orgánů státní správy. Další nástroje se začaly postupně uplatňovat s 

ohledem na zjištění, že normativní nástroje nepokrývají všechny možnosti prosazování 

principů ochrany životního prostředí (Státní politika životního prostředí, 2013 [online]).  

3.2.1 Normativní (administrativně-právní) nástroje 

V roce 2012 byly přijaty dva významné legislativní akty vztahující se k ochraně 

životního prostředí, stanovující nová pravidla provozování zdrojů znečišťování ovzduší a 

jeho ochrany jako celku. Jedná se zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s 

povolenkami na emise skleníkových plynů, který řeší zejména práva a povinnosti 

provozovatelů zařízení při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, 

postup při vydávání povolení k emisím skleníkových plynů a postup při vydávání a 

přidělování povolenek a podmínky obchodování s nimi a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně 

ovzduší a související předpisy (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“). Hlavním cílem 

nového zákona o ochraně ovzduší je snížit úroveň znečištění tam, kde je kvalita ovzduší již 

špatná a udržet a nezhoršit ji tam, kde je dobrá. Zákon převádí do právních předpisů ČR 

evropskou právní úpravu ochrany ovzduší – především směrnici č.2010/75/EU, o 
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průmyslových emisích a směrnici č. 2008/50/ES, o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším 

ovzduší pro Evropu (nově stanovuje imisní limity pro částice PM2,5). 

Z významných změn, které s sebou nový zákon o ochraně ovzduší přináší, lze 

jmenovat: 

- Zrušení tradiční kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší na malé, 

střední, velké a zvláště velké – zdroje znečišťování ovzduší jsou nově 

rozděleny podle typu činnosti a velikosti (Tomanová, 2012 [online]). 

- Kompenzační opatření – správní orgán nemůže vydat kladné závazné 

stanovisko k umístění nového zdroje, pokud by došlo v daném místě k 

překročení některého z imisních limitů nebo pokud je tento imisní limit již 

překročen (Tomanová, 2012 [online]). 

- Zavedení individuálního přístupu ke zdrojům znečišťování ovzduší se 

zohledněním jejich významu a vlivu na kvalitu ovzduší – nový zákon 

zohledňuje význam konkrétních zdrojů znečišťování ovzduší a míru jejich 

působení na kvalitu ovzduší. Zdrojům, které kvalitu ovzduší ve svém okolí 

ovlivňují nejvíce, je možné zpřísnit emisní limity či stanovit technické 

požadavky na jejich provoz (Tomanová, 2012 [online]). 

- Nízkoemisní zóny – nově zákon obsahuje nástroj ke snížení dopadů 

provozu motorových vozidel v obcích, tzv. nízkoemisní zóny. Jedná se o 

dopravní opatření, které může být využito v centru sídel k omezení vjezdu 

automobilů zařazených do určitých emisních tříd. Pravomoc vymezit 

nízkoemisní zónu má obec, která stanoví její rozsah i přísnost. Protože 

podmínkou je vždy existence objízdné trasy na silnici stejné nebo vyšší 

třídy, je tento nástroj bohužel  použitelný jen v některých případech 

(Tomanová, 2012 [online]). 

- Kontrola spalovacích zdrojů na pevná paliva v domácnostech – nová 

právní úprava se výrazně dotkne domácností a drobných firem, jež 

používají k vytápění spalovací zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu 

300 kW a nižším. Zákon pro ně stanovuje novou povinnost kontrol 
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technického stavu a provozu, přísnější emisní normy a zákaz spalování 

nekvalitních paliv (Tomanová, 2012 [online]). 

- Nové emisní parametry kotlů na plynná, kapalná a pevná paliva pro 

domácnosti – spalovací zdroje na plynná, kapalná a pevná paliva o 

tepelném příkonu 300 kW a nižším, které budou uváděny na trh v ČR od 

1. ledna 2014, budou produkovat výrazně nižší emise než dnes 

(Tomanová, 2012 [online]). 

- Jednodušší a efektivnější poplatky za znečišťování ovzduší – nový zákon 

významně zjednodušuje placení poplatků. Počet zpoplatněných látek je 

snížen z více než dvaceti na čtyři: tuhé znečišťující látky, SO2 (oxid 

siřičitý), NOx (oxidy dusíku) a VOC (těkavé organické látky). Podle jasně 

definovaných pravidel je taktéž možno snižovat výši poplatků, pokud 

provozovatel sníží emise nad rámec minimálních legislativních požadavků 

(Tomanová, 2012 [online]). 

Základním koncepčním dokumentem, jehož vypracování vyplývá ze zákona o 

ochraně ovzduší a který zpracovalo MŽP, je Národní program snižování emisí (dále jen 

„NPSE“). Tento materiál byl přijat Usnesením vlády č. 630, dne 11. června 2007 a stanoví 

na základě emisní a imisní analýzy hlavní cíle v oblasti kvality ovzduší, kterých je třeba 

dosáhnout a dále stanoví i konkrétní nástroje a lhůty k jejich dosažení. V rámci tohoto 

programu byl stanoven mimo jiné také úkol snížit znečištění ovzduší v Moravskoslezském 

kraji prostřednictvím spolupráce ČR s Polskem. Tato spolupráce již v současné době 

probíhá v rámci Dohody mezi vládou České republiky a Polské republiky o spolupráci v 

oblasti ochrany životního prostředí. K provádění této dohody byla vytvořena česko-polská 

smíšená komise pro otázky spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí, v rámci níž 

funguje i pracovní skupina pro ochranu ovzduší. Cílem této skupiny je spolupráce při 

přípravě programů ke zlepšení kvality ovzduší, výměna informací v oblasti kvality ovzduší 

a emisí a rovněž vytvoření společných postupů při stanovení podmínek provozu zdrojů v 

příhraničních regionech na české a polské straně (Zpráva o způsobech řešení nevhodné 

situace z hlediska životního prostředí v Moravskoslezském kraji včetně konkretizace 

opatření, 2010 [online]). 
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Dalšími legislativními nástroji, které může MŽP uplatnit pro řešení kvality ovzduší 

v Moravskoslezském kraji, jsou zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o 

omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně zákonů, a zákon č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů (Státní politika životního prostředí, 2013 [online]). 

MŽP v nejbližší budoucnosti (období 2013 – 2015) dále počítá také s přípravou 

návrhu zákona na ochranu půdy tak, aby ochrana dvou plošně nejvýznamnějších skupin 

půd, půdy zemědělské a půdy lesní, byla upravena analogickými legislativními a 

ekonomickými nástroji (v návaznosti na přijetí rámcové směrnice pro ochranu půdy měnící 

směrnici 2004/35/ES), předložením věcného záměru novely horního zákona, která zajistí 

hospodárné využívání zásob nerostných surovin, vytvoření legislativních a metodických 

podmínek pro širší uplatnění přírodě blízkých metod rekultivace těžbou zasažených území 

aj. (Státní politika životního prostředí, 2013 [online]) 

3.2.2 Ekonomické a tržní nástroje 

V oblasti ekonomických a tržních nástrojů na ochranu životního prostředí 

Moravskoslezského kraje lze jmenovat např. aukce emisních povolenek. Výnosy budou 

určeny na financování nového programu zaměřeného na snižování energetické náročnosti 

budov. Předmětný program se bude vztahovat jak na stávající objekty, tak na novostavby 

(Akční plán Ministerstva životního prostředí pro Moravskoslezský kraj, 2012 [online]). 

Finanční prostředky na ochranu životního prostředí kraje lze získat rovněž 

z evropských dotací. Důležitou roli zde hraje především program Operační program 

Životní prostředí (dále jen „OPŽP“). V roce 2012 probíhalo posuzování a schvalování 

žádostí o podporu z OPŽP v rámci 23. výzvy a 25. výzvy (prioritní osa 2 – zlepšování 

kvality ovzduší a omezování emisí). Za účelem realizace opatření k ochraně ovzduší v 

Moravskoslezském kraji bylo v těchto výzvách alokováno celkem 4,5 mld. Kč. Do konce 

února 2012 byla vyhlášena 35. výzva OPŽP v prioritní ose 3 (dotace na udržitelné 

využívání zdrojů energie) zaměřená na zateplení veřejných budov. V této výzvě byla 

alokována částka 2,5 mld. korun. Stávající alokace byla navýšena na finálních 5 mld. 

korun v dubnu roku 2012. Další výzva na všechny dílčí oblasti v prioritní ose 2 byla 

vyhlášena v květnu 2012 (Akční plán Ministerstva životního prostředí pro Moravskoslezský 

kraj, 2012 [online]). 
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Bude-li výsledek průběžných jednání mezi MŽP a Evropskou komisí o změně 

programového dokumentu OPŽP kladný, výhledově bude možné z evropských fondů 

dotovat rovněž pořízení samosběrných a čistících vozů. MŽP bude při jednáních s 

Evropskou komisí usilovat rovněž o to, aby do  programového dokumentu OPŽP bylo 

zařazeno i zavádění stlačeného zemního plynu – angl. Compressed Natural Gas (dále jen 

„CNG“) či elektromobility do veřejné dopravy a služeb (Akční plán Ministerstva životního 

prostředí pro Moravskoslezský kraj, 2012 [online]). 

Ochrana životního prostředí Moravskoslezského kraje není financována jen 

z evropských fondů, ale také z veřejných rozpočtů. V roce 2012 bylo z rozpočtu vyčleněno 

celkem 40 milionů Kč na pokračování projektu na podporu výměny kotlů v domácnostech 

(tzv. kotlíkové dotace). V roce 2011 vytvořilo MŽP ve spolupráci se Státním fondem 

životního prostředí České republiky (dále jen „SFŽP“) rovněž nový dotační titul „Program 

podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší“, který slouží k 

financování ozdravných pobytů dětí. V roce 2012 byla s alokací 5 milionů Kč ze zdrojů 

MŽP vyhlášena výzva pro příjem žádostí do tohoto programu určená primárně pro 

Moravskoslezský kraj (Akční plán ministerstva životního prostředí pro Moravskoslezský 

kraj, 2012 [online]). 

3.2.3 Informační nástroje 

V ochraně životního prostředí hraje zásadní roli informovanost veřejnosti. Z tohoto 

důvodu MŽP během roku 2012 realizovalo celokrajskou informační kampaň, zaměřenou 

na spalování nevyhovujícího paliva nebo odpadů v nevyhovujících a zastaralých kotlích a 

na negativní vliv na kvalitu ovzduší (Akční plán Ministerstva životního prostředí pro 

Moravskoslezský kraj, 2012 [online]). 

V zájmu zvýšení informovanosti veřejnosti MŽP zveřejňuje průběžné výsledky 

plnění akčního plánu a dalších souvisejících aktivit (Akční plán Ministerstva životního 

prostředí pro Moravskoslezský kraj, 2012 [online]). 

MŽP plně podporuje, koordinuje a aktivně se účastní jednání o ochraně ovzduší v 

Moravskoslezském kraji ve zřízených pracovních skupinách: Smíšené komise, Pracovní 

skupiny k řešení nevhodné situace z hlediska kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji a 

Meziresortní pracovní skupiny k financování obnovy lokálních topenišť v rodinných 
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domech (Akční plán Ministerstva životního prostředí pro Moravskoslezský kraj, 2012 

[online]). 

S cílem maximálně využít výsledky probíhajících i připravovaných projektů v 

oblasti ochrany ovzduší se MŽP zasazuje o úpravu podmínek pro poskytování dotací na 

tyto projekty – především o rozšíření rozsahu jejich povinně zveřejňovaných výstupů 

(Akční plán Ministerstva životního prostředí pro Moravskoslezský kraj, 2012 [online]). 

MŽP ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví (dále jen „MZ“) každoročně 

předkládá vládě a veřejnosti informace o plnění úkolů, vyplývajících ze Zprávy o plnění 

způsobů řešení nevhodné situace z hlediska životního prostředí Moravskoslezského kraje, 

dále pak informace o kvalitě ovzduší a spojených zdravotních rizicích a vyhodnocení 

činnosti smogového a varovného regulačního systému v ČR (Akční plán Ministerstva 

životního prostředí pro Moravskoslezský kraj, 2012 [online]). 

3.2.4 Dobrovolné nástroje 

MŽP postupně uzavírá s největšími průmyslovými znečišťovateli v kraji 

dobrovolné dohody, které mají přispět ke snižování negativního vlivu jejich výroby na 

kvalitu ovzduší. Podniky se v těchto dohodách zavazují k dodržování opatření nad rámec 

platné právní úpravy. V souladu s dokumentem „Akční plán MŽP pro Moravskoslezský 

kraj pro rok 2011“ byla dne 7. února 2011 podepsána dohoda se společností ArcelorMittal 

a.s., 4. dubna 2011 pak byla podepsána dohoda se společností BorsodChem s.r.o. V 

různém stádiu projednávání se nacházejí dohody se společnostmi Dalkia Česká republika, 

a.s. Třinecké železárny, a.s., Biocel Paskov a.s., Evraz Vítkovice Steel, a.s. a OKK 

Koksovny, a.s. MŽP počítá s rozšiřováním okruhu průmyslových podniků, se kterými by 

mohly být uzavřeny dobrovolné dohody, i v budoucnu (Akční plán Ministerstva životního 

prostředí pro Moravskoslezský kraj, 2012 [online]). 

 

3.2.5 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

Jako příklad činnosti na ochranu životního prostředí Moravskoslezského kraje 

v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty lze uvést veřejný pracovní 

seminář k otázkám vlivu znečištěného životního prostředí na zdraví obyvatel 
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Moravskoslezského kraje, který připravilo ve druhém čtvrtletí roku 2012 MŽP ve 

spolupráci s MZ, Krajskou hygienickou stanicí moravskoslezského kraje se sídlem v 

Ostravě a Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě. V rámci předmětného semináře byly 

prezentovány zdravotnické statistiky a výsledky monitoringu zdravotního stavu obyvatel v 

regionu. Rovněž byly prezentovány výsledky projektů věda a výzkum a inovace (dále jen 

„VaVaI“), řešené Akademií věd ČR (Akční plán Ministerstva životního prostředí pro 

Moravskoslezský kraj, 2012 [online]). 

Do oblasti environmentálního vzdělávání lze zařadit rovněž projekt „Zdraví a 

životní prostředí“, který se systematicky zabývá vlivem znečištěného ovzduší na zdraví 

lidí. MŽP zpracovalo zadání projektu v roce 2011, v roce 2012 bylo zrealizováno výběrové 

řízení a zahájeno řešení. Součástí projektu je rovněž vyhodnocení dopadů realizovaných 

opatření na zdravotní stav obyvatel kraje (Akční plán Ministerstva životního prostředí pro 

Moravskoslezský kraj, 2012 [online]). 

V roce 2011 byla na základě dohody o společném postupu mezi MŽP a MZ 

zahájena obnova imisní monitorovací sítě ČR. Koncem roku 2011 byly prostřednictvím 

Zdravotních ústavů v Ostravě a Praze a ČHMÚ podány žádosti na financování z OPŽP 

(25. a 26. výzva), v roce 2012 pak byla vypsána výběrová řízení na realizaci projektu. 

Cílem je obnovení zastaralé sítě a získání dat, která by pokrývala i potřeby hodnocení 

zdravotních rizik ze znečištěného ovzduší (Akční plán Ministerstva životního prostředí pro 

Moravskoslezský kraj, 2012 [online]). 
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4. Prognózy budoucího vývoje životního prostředí 
Ostravského regionu 

Aktuální situaci životního prostředí Ostravska nejlépe vystihuje SWOT analýza, tj. 

analýza silných a slabých stránek životního prostředí regionu, realizovaná v rámci studie 

„Rámec konkurenceschopnosti a východiska predikce budoucího vývoje identifikovaných 

klíčových faktoru konkurenceschopnosti Ostravy na období 2012 – 2020“ z roku 2012. 

 

Tabulka 4 Životní prostředí a kvalita života - SWOT analýza 

silné stránky slabé stránky 

- dostatečné množství vodních zdrojů, 

napojení odpadních vod na 

kanalizační systém 

- dostupnost a vybavenost 

zdravotnických zařízení 

- nabídka sociálních služeb a jejich 

dostupnost 

- velká nabídka volnočasových 

aktivit, včetně kultury a sportovního 

zázemí 

- dostatek bytů, jejich dobrá 

vybavenost a nízká cena 

- špatná kvalita ovzduší 

- staré ekologické zátěže 

- vysoká úroveň kriminality 

- nedostatek některých specialistů ve 

zdravotnictví a nedostatečné 

kapacity některých specifických 

sociálních služeb 

příležitosti hrozby 

- sanace starých ekologických zátěží 

- podpora odpovědného vztahu 

obyvatel a firem k živ. prostředí 

- spolupráce s Polskem 

- participace Moravskoslezského kraje 

a využití fondů EU na financování 

zdravotnických služeb ve městě, 

vznik lékařské fakulty 

 

- neřešení stavu starých zátěží, 

vedoucí ke kontaminaci pudy a 

vodních zdrojů 

- stárnutí populace 

- zhoršení zdravotního stavu obyvatel 

v důsledku životního prostředí 

- vysoká nezaměstnanost 

- rostoucí migrace z regionu 

Zdroj: Rámec konkurenceschopnosti a východiska predikce budoucího vývoje identifikovaných klíčových 

faktoru konkurenceschopnosti Ostravy na období 2012 – 2020, 2012  

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že region má navzdory znečištěnému životnímu 

prostředí i silné stránky, díky kterým může problémy řešit nebo je alespoň částečně 
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kompenzovat. Výše jmenovaná studie v této souvislosti hovoří o „Inovacích pro zdravou a 

čistou Ostravu“ s cílem vytvoření „knowledge city“ s vazbou na industriální tradici 

prostřednictvím aplikace VaVaI, Eko průmyslu, Eko dopravy a Eko kultury. 

Protože většina z popisovaných opatření na ochranu životního prostředí je 

záležitostí poměrně novou, hodnocení jejich dopadů je velmi obtížné, dle mého názoru lze 

nicméně konstatovat, že se jedná o krok správným směrem.  

4.1 Inovace v průmyslu a dopravě 

Podnikatelská struktura ve městě Ostravě prošla v minulých letech postupnou 

restrukturalizací. Od roku 2005 docházelo k rozšiřování a zvyšování efektivity výrobních 

kapacit v tradičních odvětvích. Ekonomický vzestup byl spojený s přílivem investic do 

průmyslových zón. Ve městě a v okolí se začínají velkou měrou rozrůstat i průmyslové 

činnosti s rozvíjejícími se službami jako jsou informační technologie a vývojová centra. 

Investiční záměry v Ostravě a okolí realizuje mnoho globálních společností jako například 

Hyundai, ArcelorMittal, TietoEnator, Multi Development, CTP Invest a další (Rámec 

konkurenceschopnosti a východiska predikce budoucího vývoje identifikovaných 

klíčových faktoru konkurenceschopnosti Ostravy na období 2012 – 2020, 2012 [online]). 

Hutnictví stále dominuje ekonomické struktuře města, ale výhodou tohoto oboru je, 

že má silné zázemí v R&D, jak u jednotlivých podniků, tak díky činnosti Vysoké školy 

báňské - Technické univerzity Ostrava. 

V oblasti nových technologií v průmyslu je kladen důraz na: 

1. Komunikaci 

- spolupráce podniků – setkávání podniků organizovaná městem, 

pořádání konferencí, spolupráce s partnerskými regiony; 

- spolupráce města s podniky prostřednictvím realizace projektů ve 

veřejném a soukromém sektoru a spolupráce vysokých škol s 

podniky na výzkumu. 

2. Aplikovatelnost 

- monitoring poptávky po vyvíjených produktech – zajištění 

komerčního využití výzkumu; 
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- příprava na export. 

3. Ochrana investic 

- patentové centrum, pomoc při získávání patentů a mezinárodní 

ochraně duševního vlastnictví; 

- odborné poradenství v oblasti získávání patentů a pomoc při 

navázání kontaktu pro aplikovatelnost inovací. 

4. Přilákání investorů a kvalitní pracovní síly 

- recruitment: lákání vědeckých pracovníku a manažerů do univerzit a 

k vedení důležitých městských projektů; 

- vzdělání: kvalitní pracovní síla je největším lákadlem pro 

proinovační investory; 

- investiční pobídky: nabízení výhod a výhodných podmínek pro 

vstup do společných projektů s městem pro investory, kteří se 

zaměřují na inovace a ekologickou výrobu a kteří jsou schopni 

zaměstnat hodně lidí a tím tak postupně vytlačovat méně 

perspektivní průmysl; 

- zajištění financování start-ups a spin-offs. 

5. Financování: kombinace veřejných a soukromých zdrojů 

- snaha přilákat soukromý kapitál do městských projektů (PPP 

projekty); 

- pomoc při financování inovativních start-ups a spin-offs (seed fund, 

přístup k venture capital, využití intervencí z evropských fondů); 

- mikropůjčky – příznivé financování pro rozvoj malých podniků. 

(Rámec konkurenceschopnosti a východiska predikce budoucího 

vývoje identifikovaných klíčových faktoru konkurenceschopnosti 

Ostravy na období 2012 – 2020, 2012 [online]).  

Z hlediska silniční a železniční dopravy je Ostrava významný uzel 

Moravskoslezského kraje, krom toho je zde letiště Leoše Janáčka. Silniční doprava v 
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Ostravě je napojena na hustou síť silnic I. třídy. Pro Ostravu je důležitá dálnice D1, jejímž 

prostřednictvím je propojen sever a jih Evropy. Veřejnou dopravu v Ostravě můžeme 

rozdělit do tří složek.  

 Městská hromadná doprava MHD a příměstská doprava v Ostravě je provozována 

v rámci systému ODIS již 15 let. V rámci Dopravního podniku Ostrava je 

provozováno celkem 86 linek, na kterých jezdí 659 vozidel, z nichž 215 je 

nízkopodlažních. 

 Železniční doprava v rámci Ostravy se nachází pět hlavních železničních stanic, 

Ostrava je důležitým uzlem jak pro osobní tak nákladní železniční dopravu.  

 Letecká doprava Ostrava disponuje mezinárodním letištěm Leoše Janáčka, které je 

od centra města vzdáleno 25 km. 

V oblasti nových technologií v dopravě je kladen důraz na: 

1. Modernizaci (investice do modernizace MHD, dopravních cest a ITS) 

2. Racionalizaci  

- přesměrování části dopravy mimo město (např. zpoplatnění 

parkovišť uvnitř města a výstavba nových mimo město); 

- investice do modernizace ve vazbě na náklady a přínosy pro životní 

prostředí (doprava svépomocí, přilákání více lidí k používání MHD 

(Rámec konkurenceschopnosti a východiska predikce budoucího 

vývoje identifikovaných klíčových faktorů konkurenceschopnosti 

Ostravy na období 2012 – 2020, 2012 [online]). 

4.2 Inovace v ekologické kultuře 

Ekologickou kulturou jsou myšleny komunitní projekty – ozeleňování, zelené 

budovy, monitoring zdraví a prevence, projekty v rámci pracovní výchovy škol, veřejné 

práce. Do této oblasti lze zařadit rovněž tzv. „kulturu do ulic“ – podpora street art, 

kulturních akcí, cyklistiky a sportu (včetně využití k dopravě do práce). Důležité je rovněž 

pěstování kultury odpovědnosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí – vzdělávání v rámci 

škol, informační kampaně (Rámec konkurenceschopnosti a východiska predikce 
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budoucího vývoje identifikovaných klíčových faktoru konkurenceschopnosti Ostravy na 

období 2012 – 2020, 2012 [online]). 
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Závěr 

Moravskoslezský kraj je krajem s nejvíce poškozeným životním prostředím v ČR. 

Tento stav je úzce provázán s průmyslovým zaměřením regionu (specializace na těžký 

průmysl – hutnictví, strojírenství). Moravskoslezský kraj se potýká se s celou řadou 

závažných ekologických problémů – vysoká hustota dopravy, znečištění vodních toků, 

zábor kvalitní zemědělské půdy, expanze zavlečených druhů rostlin aj. Za nejzávažnější 

problémy Moravskoslezského kraje je však považováno znečištění ovzduší a staré 

ekologické zátěže.  

Největší problém ochrany ovzduší v regionu představuje nadlimitní zatížení tuhými 

znečišťujícími látkami v podobě suspendovaných částic frakce PM10 a vysoké zatížení 

benzo(a)pyrenem – karcinogenní a mutagenní látkou náležících do skupiny polycyklických 

aromatických uhlovodíků. Hlavním zdrojem znečištění je průmysl následován lokálními 

topenišťmi a dopravou. Zanedbatelné nejsou ani spady z průmyslových oblastí 

lokalizovaných v jižní části sousedícího Polska. Znečištěné ovzduší má značně negativní 

dopad na zdraví obyvatel regionu (opakované infekce horních cest dýchacích, alergie, 

astma apod.). Nebezpečí druhého závažného problému, starých ekologických zátěží, 

spočívá především v možnosti kontaminace půdy, horninového prostředí a podzemních 

vod. Jedná se o skládky odpadů, průmyslové a zemědělské areály, drobné provozovny, 

nezabezpečené sklady nebezpečných látek, bývalé vojenské základny, území postižená 

těžbou nerostných surovin nebo opuštěná a uzavřená úložiště těžebních odpadů 

představující závažná rizika, které vznikly v důsledku nevhodného nakládání s 

nebezpečnými látkami v minulosti (ropné látky, pesticidy, PCB, chlorované a aromatické 

uhlovodíky, těžké kovy aj.).   

Vzhledem k tlaku jednotlivců i občanských iniciativ byla v posledních letech 

věnována stavu životního prostředí Moravskoslezského kraje značná pozornost – ČR 

uzavřela dohodu o s Polskem o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí, byly 

přijaty nové legislativní akty (velké naděje jsou vkládány především v nový zákon o 

ochraně ovzduší, v němž uvedená opatření jsou postupně uváděna do praxe), do oblasti 

proudí značný objem financí jak z veřejných rozpočtů, tak i z evropských fondů, realizují 

se různá opatření na snížení znečištění životního prostředí (kotlíkové dotace, dohody 
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s největšími znečišťovateli na bázi dobrovolnosti aj.). Důraz je kladen na udržitelný rozvoj 

– propojení ekonomických principů s ekologickými.  

Při implementaci opatření na ochranu životního prostředí je ovšem nutné brát 

v úvahu skutečnost, že Moravskoslezský kraj se potýká s vysokou mírou nezaměstnanosti 

(zpravidla 3. nejvyšší hodnota v zemi) a přestože z hlediska tvorby HDP se jedná o 

poměrně úspěšný kraj (hned za Prahou, Středočeským a Jihomoravským krajem), značná 

část hrubé přidané hodnoty (skoro 40 %) pochází z průmyslu, energetiky a těžby 

nerostných surovin. Proto je při přípravě a realizaci jakýchkoliv opatření nezbytné pečlivě 

zvažovat všechny výše uvedené aspekty, které se vzájemně úzce ovlivňují. 
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